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Styrelsens beredning av Allmänna
beredningens verksamhetsrapport
2017
Dnr 1785-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1. Regionstyrelsens hantering av Allmänna beredningens rapport för år
2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen ska följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder vad
gäller formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och civila
samhället.
3. Åtgärd angående formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och
civila samhället ska inarbetas i den nya regionala utvecklingsstrategin.

Yttrande till beslutsförslaget
Styrelsen instämmer i beredningens slutsatser och vill framhålla att det finns
ett generellt behov av en mer formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och det civila samhället, därav det uppdrag som gavs regiondirektören
i styrelsens plan 2018, att föreslå hur samverkan med civila samhället ska
organiseras.

Sammanfattning
Med anledning av ökade behov av samverkan mellan Region Norrbotten och
Norrbottens civilsamhälle har två större insatser genomförts under 2017:
Allmänna beredningen har undersökt vilket behov civila samhället har av
samverkan med Region Norrbotten och en kartläggning av civila samhället i
Norrbotten har genomförts av SEÖN, Social ekonomi övre Norrland. De
båda kunskapsunderlagen lägger en gedigen grund för att gå vidare mot en
utökad och formaliserad samverkan där de båda parterna kan arbeta gemensamt, på lika villkor med de samhällsutmaningar Norrbotten behöver lösa.

Ärendet
Allmänna beredningen har under 2017 arbetat med uppdraget Vilket behov
har civila samhället av samverkan med Region Norrbotten? Uppdraget är en
del i det arbete som pågår inom regionen med att vidareutveckla formerna
för samverkan med civila samhället. Beredningen har valt att avgränsa uppdraget till dialoger med föreningar som är ideellt drivna och av lokal karaktär. Beredningen lämnar i sin rapport följande slutsatser:
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Ett gemensamt behov hos majoriteten av föreningarna är finansiering till sina verksamheter.
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Det finns ett behov av en gemensam kontaktpunkt som kan ge samlad information om vilka bidrag som finns att söka, var och hur man
ansöker.
 Föreningarna har behov av att marknadsföra sig och att rekrytera
nya medlemmar. Man önskar tillgång till nätverk för att sprida information.
 Föreningarna har behov av utbildning inom föreningskunskap.
 Det finns ett behov hos föreningarna av att regionen lyssnar till deras
erfarenheter och tillvaratar dessa i utvecklingen av den egna verksamheten.
Pågående arbete
Styrelsen vill påminna om den kartläggning som genomfördes av civila
samhället i Norrbotten och presenterades i början av 2018. Resultaten visar
att Norrbottens civilsamhälle består av drygt 6000 organisationer med drygt
15000 anställda och intäkter på nästan 7 miljarder kronor. Organisationerna
spelar en viktig roll för länets sociala och ekonomiska utveckling i rollen
som röstbärare för olika grupper av människor, som leverantör av olika
tjänster till medlemmar och samhälle och som innovatör av nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar.
Kartläggningen lämnar ett antal rekommendationer till Region Norrbotten
som bland annat beskriver behov av kunskapshöjande insatser, upprättande
av överenskommelser mellan idéburen och offentlig sektor, regional samordning inom och mellan idéburen och offentlig sektor i implementering av
FN:s globala hållbarhetsmål, förbättrad överblick, långsiktighet och omfattning av offentlig finansiering till Norrbottens civilsamhälle.
Med anledning av styrelsens uppdrag till regiondirektören 2018 har ett arbete startat för att undersöka hur processen mot en överenskommelse och
ökad samverkan mellan regionen och civila samhället ska organiseras. Ett
projekt för att omhänderta detta kommer att starta under sen vår eller tidig
höst 2018. Sveriges kommuner och landsting har ett utökat uppdrag att bistå
kommuner och landsting/regioner i processer som inbegriper överenskommelser med civila samhället och kommer att bistå Region Norrbotten i ett
kommande arbete, med erfarenheter och juristexpertis.
Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:
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Säkerställa att insatser vidtas för att formalisera samverkan med civila
samhället.
Säkerställa att det sker en kunskapsuppbyggnad kring civilsamhällesfrågor hos förtroendevalda och tjänstepersoner inom Region Norrbotten
Säkerställa att den samverkan och dialog som etableras är på lika villkor
och till nytta för båda parter, via överenskommelser och avtal.
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Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2019 för
fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.
Bilagor:
Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
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